Regulamin miejskiego konkursu plastycznego ,,Rodzinne jajo wielkanocne’’
dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas I-III szkoły podstawowej
oraz uczęszczającym na zajęcia OPP z terenu miasta Świętochłowice.

CELE KONKURSU:
1. Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
2. Pogłębienie wiedzy na temat znaczenia i symboliki pisanki.
3. Integracja dzieci przez sztukę. Współprac i spędzenie wspólnego czasu z rodzicami.
4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, kreatywności oraz uzdolnień plastycznych dzieci.
5. Promowanie twórczości dziecięcej.
6. Prezentacja pisanek wielkanocnych na forum.

ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach.

PRZEDMIOT KONKURSU
Wykonanie dowolną techniką i dowolnego rozmiaru, z dowolnego materiału (papieru,
styropianu, zdobione, malowane, wyklejane, robione na szydełku itp.) jajka wielkanocnego.

UCZESTNICY
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas I-III szkoły
podstawowej oraz uczęszczającym na zajęcia OPP z terenu miasta Świętochłowice.
Zachęcamy do wspólnego wykonania pisanki z rodzicami, ale z przewagą wkładu pracy
dzieci.

WARUNKI UDZIAŁU
1. Każdy uczestnik konkursu przekazać może tylko jedną pracę.
2. Każdy uczestnik powinien dołączyć do pracy etykietkę z własnym imieniem i
nazwiskiem, adresem placówki, telefonem oraz klasą/grupą do której uczęszcza.
Dane będą służyć tylko do celów konkursu i nie będą udostępniane osobom
trzecim.
3. Naruszenie przez uczestników konkursu któregokolwiek z punktów regulaminu
konkursu skutkować będzie niezakwalifikowaniem pracy do konkursu lub utratą
prawa do nagrody.

OCENA PRAC
Oceną prac zajmie się jury powołane przez organizatora, które z przekazanych prac wyłoni
laureatów konkursu.
W skład jury wejdzie: dyrektor, v-ce dyrektor, dwie nauczycielki klubu ,,Wesołe języczki’’,
przedstawiciel rady młodzieżowej.
Jury podczas oceny prac będzie brało pod uwagę następujące kryteria: oryginalność,
kreatywność, pomysłowość, estetykę, wkład pracy własnej.

TERMINY I PRZEKAZANIE PRAC
Konkurs rozpoczyna się 20.03.2017 r. i trwa do 14.04. 2017 r. (liczy się data stempla
pocztowego).
Prace należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w
Świętochłowicach lub przysłać listownie na adres szkoły - Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej,
ul. dra Bukowego 23, 41-605 Świętochłowice z dopiskiem „Konkurs plastyczny - Rodzinne
jajo wielkanocne’’
Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 20.04.2017 r. poprzez ogłoszenie imion i nazwisk
zwycięzców i powiadomieniu telefonicznie placówki, do której uczęszczają.

NAGRODY
Nagrody w konkursie w kategorii przedszkolak:
1 miejsce -plecak
2 miejsce – książka
3. miejsce –gra edukacyjna
Nagrody w konkursie w kategorii uczeń klasy I-III szkoły podstawowej:
1. miejsce-plecak

2. miejsce-zestaw przyborów szkolnych
3. miejsce-gra edukacyjna
Dzieci z OPP będą przyporządkowane do danej kategorii wg wieku.
Po odbiór nagrody należy zgłaszać się do sekretariatu szkoły od 23.04.2017 r.do godz. 15 lub
w ustalonym indywidualnie terminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku kiedy jury nie będzie umiało wyłonić jednego zwycięzcy (miejsca ex
aequo) lub żadne z jajek nie uzyska któregoś z przewidzianych w konkursie miejsc, to
w takiej sytuacji jury może dokonać innego przydziału i podziału nagród.
2. Decyzja co do wyłonienia laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.
3. Przekazując pracę uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy.
4. Autorzy prac przekazanych na konkurs zgadzają się na ich fotografowanie, jak i
swojego wizerunku oraz zamieszczanie ich w prasie, internecie.
5. Uczestnicy konkursu zgadzają się na jego regulamin.
6. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
weryfikacji.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas
transportu.
8. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół i Pracy
Pozaszkolnej w wersji papierowej u nauczycieli klubu ,,Wesołe języczki”.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do :
A .Odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.
B. Nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku małej liczby prac.
C. Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami konkursu.

